ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΘΕΣ» υλοποιεί την Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού
Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε
μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»,
με ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/06/2014.
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
2. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε.
7. ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ε.Ε.Θ.
Περιοχή Παρέμβασης: Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Αμπελοκήπων Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου και Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης.
Στόχος της Πράξης είναι:
Η προετοιμασία και προώθηση 78 ανέργων σε θέσεις απασχόλησης σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις και η υποστήριξή τους, τους 3 πρώτους μήνες της δουλειάς τους και

η προετοιμασία και η υποστήριξη σε κάθε στάδιο, 22 ανέργων για να ιδρύσουν δική τους
ατομική ή άλλη επιχείρηση (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) ή να συστήσουν ομαδικά Κοινωνική Συνεταιριστική
επιχείρηση.
Ωφελούμενοι της Πράξης είναι όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Είναι άνεργοι, εγγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε
ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
Β) Είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης,
Κορδελιού - Ευόσμου και Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης
και
Γ) Ανήκουν σε μια από τις δύο παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων:
Άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
ή
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (έχοντας δηλ.
ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 6.591 ευρώ)

Όλοι οι ωφελούμενοι θα τύχουν συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο πριν βρουν εργασία, όσο
και κατά τους 3 πρώτους μήνες της πάσης φύσεως απασχόλησής τους, καθώς επίσης θα
παρακολουθήσουν και πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας
125 ωρών το καθένα και επιδοτούνται με εκπαιδευτικό επίδομα 6€ ανά ώρα παρακολούθησης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι :
Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος
Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση Πελατών (2 προγράμματα)
Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων
Κοινωνική Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
Για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση οποιουδήποτε είδους, θα παρασχεθεί
δωρεάν η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και η υποστήριξη ορθής εφαρμογής του για
την επιχείρησή τους. Ειδικά οι ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση, θα έχουν και όλα τα οφέλη (φορολογικά, χρηματοδοτικά κ.α.) που έχουν πρόσφατα
κατοχυρωθεί νομοθετικά.

Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ωφελουμένων για Συμμετοχή στην Πράξη:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένη Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
6. Υπεύθυνη Δήλωση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη

Από 11 Φεβρουαρίου 2013 έως 20 Μαρτίου 2013

Κατάθεση Αιτήσεων και Πληροφορίες:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
28ΗΣ Οκτωβρίου 148 Β, 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Τηλ: 2310 643140,
Ώρες 09:00 – 15:00, Αρμόδιο Πρόσωπο: Μπουτμπάρας Δημήτριος
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, Τηλ.: 2310 478714 - 5,
Ώρες 10:00 – 14:00, Αρμόδιο Πρόσωπο: Μάτη Σοφία

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες και στο site:

www.anae.gr

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων:


Παραλαβή των αιτήσεων και έλεγχος για το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που
θέτει η πρόσκληση και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Δε θα γίνονται
δεκτές οι αιτήσεις που δεν τις πληρούν.



Επεξεργασία των αιτήσεων, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το Σχέδιο και
περιγράφονται στην πρόσκληση.



Επικοινωνία με τους υποψήφιους και πρόσκλησή τους για συνέντευξη.



Συνέντευξη με τους υποψήφιους



Τελική Επιλογή των ωφελουμένων από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων τηρώντας
την αναλογία το 50% των επιλεγμένων να είναι γυναίκες και το 25% να είναι νέοι κάτω των
25 ετών.



Σύνταξη πρακτικού επιλογής (με τους απορριφθέντες, τους τελικά επιλεχθέντες
ωφελούμενους μαζί με τους επιλαχόντες)



Απόφαση τελικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης



Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους χώρους υποβολής των αιτήσεων και στις Ιστοσελίδες
των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΘΕΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του
ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων/ωφελουμένων στις
ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και θα επιμεληθεί σε συνεργασία με την
οικεία Διαχειριστική Αρχή τρόπους για την κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των
αποτελεσμάτων επιλογής των συμμετεχόντων/ωφελουμένων, όπου αυτό απαιτείται,
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα τη
δημοσιοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόματος
εκάστου ωφελουμένου.

